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Finanční nástroje
a podpora českého 
průmyslu



Jsme na trhu od února roku 1992

Doposud jsme zafinancovali více než 114 tisíc projektů, což je podpora 73 tisíc

unikátních subjektů

Poskytli jsme či zaručili úvěry v objemu necelých 500 mld. Kč

V COVIDOVÉM roce jsme zaručili či poskytli úvěry v objemu 51 mld. Kč, což je přes

40 % financí, které od bank získaly malé a střední podniky v roce 2020

Vedle tradiční podpory podnikatelského sektoru financujeme obce a města

Národní rozvojová banka —
charakteristika
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Poslání – pomáhat udržitelnému ekonomickému

a sociálnímu rozvoji ČR

Poskytování podpory ve formě finančních nástrojů a odborného poradenství

Doplňuje finanční sektor

Vize – lídr v oblasti správy finančních nástrojů ČR

Efektivně využívá finanční prostředky EU a ČR

Reaguje na vývoj ekonomiky

Poskytuje komplexní řešení soukromému a veřejnému sektoru

Je znalostním centrem v ČR v oblasti finančních nástrojů

Poslání a vize NRB

3



Podíl NRB na poskytnutých korporátních úvěrech
do výše 30 mil. Kč

Podíl banky na poskytnutých či zaručených úvěrech v posledních 24 měsících rostl 

Nyní dosahuje necelých 50 % nově poskytnutých korporátních úvěrů do 30 mil. Kč
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Úvěry, záruky, poradenství

Podpora soukromého sektoru a veřejné infrastruktury

Národní rozvojová banka
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Národní rozvojový fond

Národní rozvojová investiční

Specializované financování veřejné infrastruktury (juniorní financování)

Do jednotlivých podfondů investují soukromí investoři

Kapitálové vstupy

Brownfield fond



Založeno 1996

Lídr evropského trhu

100 zaměstnanců

7 poskytnutých záruk (např. 
záruční program EXPANZE)

Svoboda
výroba domácích knedlíků
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Založeno 1989

Sportovní pletené zboží

27 exportních destinací

Poskytnutý úvěr na energetické 
úspory (program ENERG)

Kama
rodinná firma se sportovním zbožím
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22 členů (města obce)

40 000 připojených obyvatel

4 mld. Kč investic

9 poskytnutých úvěrů

Rekonstrukce čistírny v Turnově

VHS Turnov
vodárenská infrastruktura na severu
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Na trhu od roku 2015

Vyvíjí a vyrábí civilní i vojenské 
letouny

Výroba v Praze Radotíně

Vlastní letiště v Písku

Produkt Rizikový kapitál – IPO 
fond určený ke kapitálovému 
posílení malých a středních 
podniků

Primoco UAV
bezpilotní letouny
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